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Ålands lagting BESLUT LTB 71/2015 

 Datum Ärende 

 2015-09-14 LF 16/2014-2015 

   

   

   

   

Ålands lagtings beslut om antagande av 

Landskapslag om ändring av landskapslagen om 
lotterier 
 

  

I enlighet med lagtingets beslut 

 ändras 7 § landskapslagen (1966:10) om lotterier sådan den lyder i 

landskapslagen 1993/52 samt  

 fogas till 1 § sådan den lyder i landskapslagarna 1973/21 och 1993/52 

ett nytt 2 mom. istället för det 2 mom. som upphävts genom landskapslagen 

1993/52, till lagen en ny 1a §, till 2 § sådan den lyder i landskapslagen 

1973/21 nya 3-8 mom. samt till lagen en ny 3a §, nya 4a - 4d §§, nya 5a – 

5m §§ och en ny 7a § som följer: 

 

1 § 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 I denna lag avses med 

 1) lotterier sådan verksamhet, där deltagandet sker mot vederlag och 

deltagarna har möjlighet att få en vinst med penningvärde som helt eller 

delvis beror på slumpen; som vederlag betraktas inte deltagarens postavgif-

ter, lokal- eller fjärrsamtalsavgifter eller motsvarande kostnader för anmä-

lan om deltagande i lotteriet vilka inte kommer lotterianordnaren till godo. 

 2) lott en kupong eller ett verifikat i motsvarande elektronisk form eller i 

någon annan därmed jämförbar form, som utvisar en rätt att delta i ett lot-

teri, 

 3) penningspelsverksamhet anordnande av sådana lotterier där spelaren 

kan vinna pengar; med penningspel avses nämnda lotterier, 

 4) varulotterier lotterier där deltagaren genom lottning eller på något 

annat därmed jämförbart sätt som beror på slumpen kan vinna varor eller 

present- eller köpkort som kan bytas ut mot varor eller tjänster, 

 5) nöjespark ett avgränsat område med nöjesattraktioner där nöjesverk-

samheten på området är permanent och där största delen av inkomsterna 

består av att karuseller, olika bilbanor samt berg- och dalbanor eller mot-

svarande nöjesparksanordningar ställs till allmänhetens förfogande mot en 

avgift, 

 6) tivoli ambulerande nöjesverksamhet med motsvarande nöjesattrakt-

ioner som i nöjesparker samt 

 7) cirkus nöjesverksamhet med tonvikt på förevisning av akrobater, 

jonglörer, luftartister, clowner och dresserade djur. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

1a § 

 Tillstånd att ställa ut varuvinstautomater till allmänhetens förfogande 

beviljas och återkallas av landskapsregeringen. 

 Tillstånd söks skriftligen och beviljas för tre år i sänder. 

 Tillstånd kan endast beviljas en i 2 § 1 mom. och 3 § avsedd samman-

slutning under de i 2 § 1 mom. och 3 § angivna förutsättningarna och med 

beaktande av det övergripande syftet med denna lag. Dock kan tillstånd be-

viljas sådana i 5k § avsedda juridiska personer i enlighet med vad som före-

skrivs i den paragrafen. 

 Det ekonomiska värdet på vinsten från varuvinstautomater, som ska 

vara en specificerad vara, ska vara ringa. 
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 Vinsten från varuvinstautomater får inte vara en alkohol- eller tobaks-

produkt eller ett värdebevis, spelpolletter eller liknande som kan bytas ut 

mot pengar, varor, tjänster eller någon annan förmån med penningvärde. 

 De får inte placeras i lokaler eller på platser där användningen av dem 

kan äventyra säkerheten eller störa ordningen. 

 Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning bestämma om det 

ekonomiska värdet av vinsten från varuvinstautomater. 

 

2 § 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 En i 1 mom. avsedd sammanslutning får under förutsättning att de i det 

momentet angivna kraven är uppfyllda utan tillstånd anordna varulotterier 

där lotternas sammanlagda försäljningspris är ringa och utdelningen sker 

vid samma tillställning. 

 En skolklass eller en motsvarande studiegrupp får för att främja studier-

na eller hobbyverksamhet som stöder studierna utan tillstånd enligt denna 

lag anordna ett varulotteri, där lotternas sammanlagda försäljningspris är 

ringa om en myndig person ansvarar för de uppgifter som hänför sig till 

anordnandet av lotteriet. 

 De anställda på en arbetsplats eller en etablerad hobbygrupp får internt 

utan tillstånd enligt denna lag, i syfte att främja sin rekreations- eller hob-

byverksamhet eller allmännyttig verksamhet anordna varulotterier, dock 

endast under förutsättning att lotternas sammanlagda försäljningspris är 

ringa och där försäljningen av lotterna och utdelningen av vinsterna sker 

vid samma tillställning. 

 Innehavaren av ett varulotteritillstånd får inte själv genom att köpa lotter 

delta i det varulotteri denna anordnat. 

 Bestämmelserna i denna paragraf omfattar inte varulotterier som innebär 

att till allmänhetens förfogande ställa ut varuvinstautomater. I sådana fall 

gäller vad som föreskrivs i 1a §. 

 Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning närmare be-

stämma om villkor för undantag rörande försäljningspriset i bestämmelser-

na i 3-5 mom. 

 

3a § 

 Lotterier i form av penningspel ska anordnas så att rättsskyddet för dem 

som deltar i penningspelsverksamhet garanteras samt att oegentligheter och 

brott förhindras. 

 Penningspel ska även anordnas så att sociala problem och hälsoproblem 

som spelandet orsakar minimeras. 

 

4a § 

 Den som anordnar lotterier i form av penningspel eller som förmedlar 

deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till penningspel eller 

den som ställer ut penningautomater till allmänhetens förfogande får inte 

låta personer som inte fyllt 18 år spela penningspel. 

 Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda närmare 

bestämmelser om förfaringssättet vid kontrollen av en spelares ålder. 

 

4b § 

 Den som anordnar kasinospelsverksamhet ansvarar för att personer som 

inte har fyllt 18 år inte ges tillträde till de lokaler där kasinospelsverksam-

heten anordnas och för att sådana personer avlägsnas från lokalerna ifråga. 

 Den som anordnar kasinospelsverksamhet har även rätt att förbjuda en 

person tillträde till i 1 mom. avsedda lokaler eller begränsa hennes eller 

hans spelande i lokalerna om 

 1) hon eller han på sannolika grunder misstänks för falskspel, 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20011047#a1047-2001
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 2) hennes eller hans uppträdande stör eller på sannolika grunder kan 

misstänkas störa ordningen i lokalerna, 

 3) spelandet har vållat eller uppenbarligen kommer att vålla henne eller 

honom sociala men till följd av försämrad ekonomi eller försämrad hälsa 

eller 

 4) hon eller han har begärt att den som anordnar kasinospelsverksamhet 

ska förvägra henne eller honom tillträde till lokalerna eller begränsa hennes 

eller hans spelande där. 

 Ett i 2 mom. avsett förbud eller en begränsning gäller minst 3 månader 

och högst ett år. 

 Den som ställer ut kasinospel och penningautomater till allmänhetens 

förfogande, utan att det sker inom ramen för i 1 mom. angiven kasinospels-

verksamhet, är skyldig att i möjligaste mån se till att i 1 mom. avsedda per-

soner inte deltar som spelare i kasinospelen eller spelar på penningautoma-

terna. Om det föreligger omständigheter motsvarande de i 2 mom. 1-

4 punkterna angivna omständigheterna, när fråga är om här avsett spelande, 

har den som ställer ut kasinospel och penningautomater på här avsett sätt 

rätt att förhindra fortsatt deltagande i kasinospelen och spelande på pen-

ningautomaterna. 

 

4c § 

 Den som ställer ut spelautomater och kasinospel till allmänhetens förfo-

gande ska se till att 

 1) penningautomater och kasinospel placeras på ett för den enskilde sä-

kert sätt så att risken för fysiska skador eller olägenheter för dem som inte 

spelar minimeras; de ska även placeras så att risken för fysiska skador och 

olägenheter för den enskilde spelaren minimeras,  

 2) penningautomater och kasinospel förses med erforderliga kontakt- 

och produktuppgifter, 

 3) åldersgränsen för spelande på penningautomaterna och deltagande i 

kasinospelen tydligt anges, 

 4) penningautomaternas och kasinospelens tekniska konstruktion rö-

rande penningrörelsen uppfyller krav som gör det möjligt för den enskilde 

att spela på ett säkert sätt, 

 5) penningautomaterna och kasinospelen undergår regelbundna kontroll- 

och besiktningsförfaranden samt vid behov repareras eller tas ur bruk samt 

att 

 6) det finns dokumentation över användningen av penningautomaterna 

och kasinospelen. 

 Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda närmare 

bestämmelser om hur de i 1 mom. 1-6 punkterna angivna kraven ska upp-

fyllas. 

 

4d § 

 Den som anordnar lotterier i form av penningspel i enlighet med 3 § och 

med stöd av denna lag utfärdade bestämmelser i landskapsförordning ska 

anta ett kvalitetsledningsdokument. Ur kvalitetsledningsdokumentet ska det 

framgå efter vilka internationella certifieringsbara kvalitetsledningssystem 

penningspelsverksamheten anordnas på Åland samt hur det övergripandet 

syftet med denna lag uppnås. 

 Dokumentet ska innehålla närmare specifikationer och redogörelser rö-

rande sådant av betydelse för en säker penningspelsverksamhet såsom an-

svarsfullt spel, test av slumpgeneratorer, kundservice, personuppgiftshante-

ring, antipenningtvättsåtgärder, marknadsföring, hantering av kundmedel, 

arbetsmiljön ur ett säkerhetsperspektiv samt vilka åtgärder som fortlöpande 

vidtas som ett led i uppföljningen och förbättringen av verksamheten. 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20011047#a1047-2001
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 De vägledande principerna i enlighet med vilka kvalitetsledningsdoku-

mentet ska vara uppbyggt ska utgå ifrån målsättningen att 

 1) sårbara kunder ska skyddas, 

 2) förhindra att minderåriga ägnar sig åt penningspel, 

 3) bedrägerier och annan kriminell verksamhet i anslutning till penning-

spel ska motverkas, 

 4) kundernas integritet ska skyddas, 

 5) vinstutbetalningar ska vara korrekta och ske utan onödigt dröjsmål, 

 6) falskspel ska förhindras, 

 7) marknadsföringen ska bedrivas ansvarsfullt, 

 8) det erbjuds spel och i anslutning därtill tillförlitlig service som så 

långt det är möjligt tillgodoser kundernas behov samt att 

 9) driften och underhållet av spelen sker under säkra och, med hänsyn 

till de krav som följer av lagstiftningen, även i övrigt godtagbara former. 

 Utgående ifrån de i 3 mom. angivna målsättningarna kan landskapsrege-

ringen genom landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser som 

anger vilka krav som ska vara uppfyllda då penningspelstjänster erbjuds, 

till den del kraven gäller centrala definitioner, informationskrav, förhind-

rande av att minderåriga spelar penningspel, spelarregistrering och spelkon-

ton, spelaraktivitet och stöd, kommersiella meddelanden, sponsring samt 

utbildning och medvetenhet. 

 

5a § 

 Lotteriinspektionen ansvarar för tillsynen av lotterier. Bestämmelser om 

Lotteriinspektionen finns i landskapslagen ( / ) om Lotteriinspektionen. 

 För att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och för att förhindra 

oegentligheter har Lotteriinspektionen vid tillsynen över anordnandet av 

lotterier i form av penningspel rätt att, efter att den gjort en särskild skriftlig 

förhandsanmälan om det till spellokalens personalansvariga vilka i sin tur 

ansvarar för att övriga anställda och spelkunderna genom skriftliga och tyd-

liga anslag får information om att elektroniska övervakningssystem an-

vänds, använda sig av elektroniska övervakningssystem. Lotteriinspektion-

en kan även ge den som inom ramen för kasinospelsverksamhet ställer ut 

penningautomater och kasinospel till allmänhetens förfogande rätt att vid 

behov använda sig av elektroniska övervakningssystem, efter att denne 

gjort en särskild skriftlig förhandsanmälan om det till spellokalens persona-

lansvariga vilka i sin tur ansvarar för att övriga anställda och spelkunderna 

genom skriftliga och tydliga anslag får information om att elektroniska 

övervakningssystem används. 

 Övervakning får ske vid ingången till spellokalen, i spellokalens kundut-

rymmen samt i spellokalens arbetsutrymmen. Övervakning får inte ske i 

spellokalpersonalens rekreationsutrymmen eller sociala utrymmen. 

 För utförande av den tillsynsskyldighet som åvilar Lotteriinspektionen 

enligt denna lag har Lotteriinspektionen rätt att göra inspektioner i lokaler 

och andra platser där lotterier anordnas. 

 Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda närmare 

bestämmelser om de tekniska kraven på övervakningssystemen, på vilket 

sätt övervakningssystemen får användas samt i vilka lokaler och utrymmen 

de får placeras. 

 

5b § 

 Lotteriinspektionen ansvarar för att det görs en årlig kontroll av att den 

penningspelsverksamhet som anordnas enligt 3 § och med stöd av denna 

lag utfärdade bestämmelser i landskapsförordning, även anordnas i enlighet 

med de riktlinjer som anges i det kvalitetsledningsdokument som avses i 

4d § och i enlighet med vad som i övrigt följer av denna lag och annan lag-

stiftning. 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20011047#a1047-2001
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20011047#a1047-2001
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 Lotteriinspektionen ska se till att det upprättas skriftlig dokumentation 

över resultatet av kontrollerna. Dokumentationen ska innehålla en redogö-

relse där det ska framgå 

 1) vilka kontroller som gjorts och hur de utvärderats, 

 2) vilka eventuella brister som finns i penningspelsverksamheten samt 

 3) hur bristerna i fråga ska åtgärdas för att penningspelsverksamheten 

bättre ska kunna anordnas i överensstämmelse med vad som följer av denna 

lag och annan lagstiftning. 

 

5c § 

 Lotteriinspektionen kan 

 1) göra de i 5b § avsedda kontrollerna och utvärderingarna själv eller 

 2) anlita ett särskilt certifieringsorgan med uppdrag för att göra kontrol-

lerna och utvärderingarna eller 

 3) träffa en skriftlig överenskommelse med den som anordnar penning-

spelsverksamhet enligt 3 § och med stöd av denna lag utfärdade bestäm-

melser i landskapsförordning, där anordnaren ges möjlighet att välja vilket 

certifieringsorgan som denne ska anlita för att göra kontrollerna och utvär-

deringarna; i detta fall ska dock anordnarens val av certifieringsorgan god-

kännas av Lotteriinspektionen innan det träder i funktion. 

 

5d § 

 Endast av nationell myndighet inom Europeiska unionen ackrediterat 

certifieringsorgan får anlitas för att göra de i 5b § avsedda kontrollerna och 

utvärderingarna. Om sådant organ inte kan anlitas för kontroll och utvärde-

ring får även icke-ackrediterat certifieringsorgan anlitas. I detta fall ska or-

ganet på ett tillförlitligt sätt skriftligen styrka att dess verksamhet bedrivs så 

att det, vid en samlad bedömning av Lotteriinspektionen, med fog kan kon-

stateras att organet avser att göra kontrollerna och utvärderingarna i över-

ensstämmelse med kraven enligt denna lag. 

 Om ett certifieringsorgan anlitas för kontrollerna och utvärderingarna 

ska det fullgöra sitt uppdrag på förordnande av Lotteriinspektionen. För-

ordnande ges för högst fem år åt gången. I det i 5c § 3 punkten avsedda fal-

let förordnas certifieringsorganet att fullgöra sitt uppdrag i anslutning till att 

godkännandet ges. 

 Lotteriinspektionen kan återkalla sitt förordnande om 

 1) certifieringsorganet begär det, 

 2) certifieringsorganet utan godtagbar orsak underlåter att fullgöra sitt 

uppdrag eller 

 3) det i certifieringsorganets verksamhet förekommer oegentligheter 

som äventyrar tillförlitligheten av kontrollerna och utvärderingarna. 

 

5e § 

 Om ett certifieringsorgan anlitas ska organet, efter att kontrollerna och 

utvärderingarna gjorts, till Lotteriinspektionen och till den i 5b § 1 mom. 

avsedda anordnaren av penningspelsverksamhet avge en skriftlig rapport, 

om vilken det vid sidan av övriga avtalsvillkor ska avtalas mellan organet 

och den som anlitar det. Rapporten ska uppfylla de krav som i 5b § 2 mom. 

ställs på Lotteriinspektionens dokumentation rörande de årliga kontrollerna 

och utvärderingarna. 

 I rapporten ska hänvisas till de kvalitetsledningssystem som tillämpats 

för den penningspelsverksamhet som är ifråga. I rapporten ska dessutom 

anges hur de krav som avses i 1 mom. uppfyllts. 

 Lotteriinspektionen ska, efter att den gjort de i 5c § avsedda kontrollerna 

och utvärderingarna, eller om ett certifieringsorgan anlitats, efter att organet 

gjort de i 5c § avsedda kontrollerna och utvärderingarna samt överlämnat 

sin rapport, inom tre månader och i samråd med den i 5b § 1 mom. avsedda 
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anordnaren av penningspelsverksamheten göra en helhetsbedömning av 

vilka eventuella förbättringsåtgärder avseende penningspelsverksamheten 

som ska vidtas för att syftet med denna lag ska uppnås. 

 Den som anordnar penningspelsverksamheten enligt 3 § och med stöd 

av lotterilagen utfärdade bestämmelser i landskapsförordning och Lotteriin-

spektionen är skyldiga att försöka uppnå enighet kring vilka förbättringsåt-

gärder avseende penningspelsverksamheten som ska vidtas. Uppnås inte 

enighet och Lotteriinspektionen finner att brister föreligger i penningspels-

verksamheten, kan Lotteriinspektionen fatta beslut om att anordnaren 

ifråga, inom en viss av Lotteriinspektionen angiven tid, ska vidta erforder-

liga åtgärder för att säkerställa att penningspelsverksamheten uppfyller de 

krav som följer av denna lag. Tidsfristen får inte understiga tre månader el-

ler överstiga ett år. 

 

5f § 

 Den som anordnar lotterier i form av penningspel enligt 3 § och med 

stöd av denna lag utfärdade bestämmelser i landskapsförordning ska årligen 

till Lotteriinspektionen och landskapsregeringen överlämna 

 1) sin verksamhetsplan eller motsvarande, 

 2) sin verksamhetsberättelse i vilken det ska finnas en redogörelse för 

hur spelverksamheten har utvecklats och om de åtgärder som har vidtagits 

för att minska de sociala problem och de hälsoproblem som penningspelan-

det orsakar samt 

 3) det i 4d § angivna kvalitetsledningsdokumentet, till vilket det ska fo-

gas en övergripande skriftlig redogörelse för dokumentets innehåll. 

 Om Lotteriinspektionen bedömer att den i 1 mom. avsedda dokumentat-

ionen behöver kompletteras är anordnaren ifråga skyldig att komplettera 

dokumentationen i enlighet med Lotteriinspektionens anvisningar. 

 Den i 1 och 2 mom. samt 5e § 1 mom. avsedda dokumentationen kan 

användas av Lotteriinspektionen och landskapsregeringen för statistikfö-

ring, uppföljning och utvärdering av penningspelsverksamheten samt främ-

jande av utvecklingsarbete vars syfte är att motverka de sociala problem 

och de hälsoproblem som kan orsakas av penningspelsverksamheten. 

 

5g § 

 Lotteriinspektionen har rätt att utan hinder av bestämmelser om tyst-

nadsplikt av den som erhållit tillstånd att anordna lotterier i form av pen-

ningspel och av dem som anordnar varulotterier erhålla de upplysningar 

och handlingar som behövs för tillsynsuppgiften. 

 I 4 kap. i polislagen (2013:87) för Åland finns bestämmelser om teknisk 

övervakning och om polisens rätt att få information. 

 

5h § 

 Vid förvaltningsförfarande i enlighet med bestämmelserna i denna lag 

ska i tillämpliga delar även bestämmelserna i förvaltningslagen (2008:9) för 

landskapet Åland, 36 § självstyrelselagen (1991:71) för Åland, landskaps-

lagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet, landskapslagen 

(2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kom-

munalförvaltningen samt arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland iakt-

tas. 

 

5i § 

 Den som anordnar lotterier i form av penningspel i enlighet med 3 § och 

med stöd av denna lag utfärdade bestämmelser i landskapsförordning ska 

betala landskapet för kostnaderna för tillsynen i enlighet med vad som föl-

jer av bestämmelserna i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgif-

ter till landskapet. 
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5j § 

 Det är förbjudet att 

 1) anordna lotterier på andra sätt än de som är tillåtna enligt denna lag, 

 2) sälja eller förmedla lotter för 

 a) lotterier som anordnats utan sådant tillstånd som förutsätts i denna lag 

och 

 b) lotterier i form av penningspel som anordnas av någon annan anord-

nare än den som avses i 3 § eller som annars beviljats tillstånd att anordna 

penningspel enligt denna lag och att marknadsföra sådana lotterier, 

 3) utan tillstånd av den anordnare som avses i 3 § eller som annars be-

viljats tillstånd att anordna lotterier i form av penningspel enligt denna lag 

sälja eller förmedla lotter, ta emot spelinsatser eller förmedla vinster som 

hänför sig till penningspelen samt 

 4) upplåta lokaler för varuvinstautomater, penningautomater och kasino-

spel samt sådana i 5k § avsedda spelautomater och spelanordningar som 

ställts ut till allmänhetens förfogande i strid med bestämmelserna i denna 

lag. 

 

5k § 

 Utöver sådana tillstånd, som beviljas med stöd av bestämmelserna i 1 

och 1a §§ samt 2-4 §§, kan landskapsregeringen även bevilja tillstånd till 

lotteriverksamhet om sökanden är 

 1) en fysisk eller juridisk person som har rätt att utöva näring enligt be-

stämmelserna i landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring och 

denne ansöker om, att mot avgift, till allmänhetens förfogande, ställa ut 

 a) lyckohjul vilka snurras för hand eller 

 b) före den 1 juni 1970 anskaffade spelautomater som i vinst kan ge spe-

laren varor eller andra förmåner med penningvärde eller spelpolletter som 

kan bytas ut mot sådana eller 

 2) en verksamhetsansvarig för en nöjespark, ett tivoli eller en cirkus som 

ansöker om tillstånd, att mot avgift, till allmänhetens förfogande, ställa ut 

 a) i 1 punkten avsedda spelanordningar eller spelautomater eller 

 b) varuvinstautomater som kan ge spelaren vinst i form av varor. 

 Tillstånd beviljas för högst tre år. Värdet av en vinst från en i denna pa-

ragraf avsedd spelautomat får inte överstiga ett av landskapsregeringen i 

landskapsförordning fastställt belopp. 

 För sådana i 1 mom. avsedda spelautomater och spelanordningar gäller i 

tillämpliga delar bestämmelserna i 4c §, 5a § 1 mom., 5g § 1 mom., 5j § 

4 punkten samt 7 och 7a §§. 

 

5l § 

 Lotteriinspektionen kan förbjuda ett penningspel om det anordnats 

 1) av någon annan anordnare än den som avses i 3 § eller som annars 

beviljats tillstånd att anordna penningspel enligt denna lag, 

 2) i strid mot de förbud som avses i 5j § 1-4 punkterna eller 

 3) i övrigt i strid mot denna lag eller med stöd därav utfärdad landskaps-

förordning. 

 Lotteriinspektionen kan även förbjuda marknadsföringen av i 1 mom. 

avsedda penningspel. 

 Förbudet kan riktas mot den som 

 1) anordnar penningspelet, 

 2) förmedlar deltagaranmälningar och deltagaravgifter i anslutning till 

penningspelet, 

 3) upplåter lokaler avsedda att inrymma penningspelet eller 

 4) marknadsför penningspelet. 
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 Förbudet gäller högst ett år. Lotteriinspektionen kan förlänga förbudets 

giltighetstid med högst sex månader åt gången, om förfarandet vid anord-

nandet av penningspelet inte har rättats till. 

 

5m § 

 Om den som anordnar penningspel enligt denna lag inte inom den i 5e § 

4 mom. avsedda tidsfristen iakttagit vad som följer av det i samma lagrum 

avsedda beslutet får Lotteriinspektionen fatta ett nytt beslut om att erforder-

liga förbättringsåtgärder inom angiven tid ska vidtas. Lotteriinspektionen 

får förena beslutet med vite. I dessa fall gäller samma tidsfrister som i 5e § 

4 mom. 

 Lotteriinspektionen får förena ett i 5f § 2 mom. avsett beslut om att den 

som anordnar penningspel ska komplettera de i samma paragraf avsedda 

uppgifterna med vite. 

 Lotteriinspektionen får förena ett i 5l § avsett beslut om förbud mot an-

ordnande av penningspel med vite. 

 Det i 1 och 2 mom. avsedda vitet döms ut av Lotteriinspektionen. 

 Bestämmelser om vitesförfarandet finns i landskapslagen (2008:10) om 

tillämpning i landskapet Åland av viteslagen. 

 

7 § 

 Den som 

 1) anordnar eller deltar i ett varulotteri i strid med 2 §, 

 2) bryter mot vad som i 4a § bestäms om åldersgränsen för penningspel, 

 3) inte iakttar skyldigheten att förbjuda tillträde till lokaler där kasino-

spelsverksamhet anordnas i enlighet med vad som bestäms i 4b § 1 mom., 

 4) bryter mot vad som bestäms i 1a §, 4c § 1 mom. och med stöd därav 

utfärdade bestämmelser samt 5k § 3 mom. 

ska för lotteriförseelse dömas till böter. 

 Den som 

 1) anordnar penningspel i strid med denna lag, 

 2) säljer eller förmedlar lotter för penningspel som anordnats av en an-

nan anordnare av lotterier i form av penningspel än den anordnare som av-

ses i 3 § eller en anordnare som annars beviljats tillstånd att anordna pen-

ningspel enligt denna lag eller marknadsför sådana penningspel, i strid med 

förbudet i 5j § 1 mom. 2 punkten, 

 3) utan tillstånd av den anordnare som avses i 3 § eller en anordnare 

som annars beviljats tillstånd att anordna lotterier i form av penningspel 

säljer eller förmedlar lotter, tar emot spelinsatser eller förmedlar vinster 

som hänför sig till penningspelen, i strid med förbudet i 5j § 3 punkten, el-

ler 

 4) upplåter en lokal för penningautomater eller kasinospel som tillhan-

dahålls av en annan anordnare av lotterier i form av penningspel än den an-

ordnare som avses i 3 § eller som annars beviljats tillstånd att anordna pen-

ningspel enligt denna lag, i strid med förbudet i 5j § 4 punkten, 

ska för penningspelsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år. 

 Den som 

 1) anordnar ett annat lotteri än ett sådant som avses i 2 mom. 1 punkten 

utan tillstånd som avses i denna lag, 

 2) på ett annat sätt än vad som avses i 2 mom. bryter mot ett i 5j § avsett 

förbud, 

 3) använder avkastningen av ett lotteri på ett sätt som väsentligt strider 

mot vad som följer av bestämmelser i lag och med stöd därav utfärdade be-

stämmelser, tillståndet att anordna lotteriet eller tillståndet att ändra det än-

damål för vilket avkastningen kan användas, 

 4) anordnar ett sådant lotteri som avses i 2 § 3 mom. utan att uppfylla de 

villkor som ställs på den som anordnar ett lotteri, 
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 5) väsentligt eller upprepat bryter mot villkoren eller bestämmelserna i 

tillståndet att anordna ett lotteri, 

 6) väsentligt eller upprepat anordnar lotterier i form av penningspel i 

strid med bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag, eller 

 7) marknadsför lotterier i form av penningspel i strid med bestämmel-

serna i denna lag, 

ska för lotteribrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 

 

7a § 

 Ändring i ett beslut som Lotteriinspektionen fattat med stöd av denna 

lag får sökas hos Ålands förvaltningsdomstol. 

 Ett i enlighet med denna lag och av Lotteriinspektionen fattat beslut om 

förbud mot anordnande av i samma lag angivna penningspel ska verkställas 

omedelbart även om det överklagats, om inte besvärsmyndigheten beslutar 

något annat. 

 

__________________ 

 

 Denna lag träder i kraft den 

 De tillstånd som landskapsregeringen i enlighet med bestämmelserna i 

landskapslagen (1966:10) om lotterier beviljat innan denna lag träder i kraft 

är giltiga ända till dess att giltighetstiden för dem utgår eller tills landskaps-

regeringen återkallar dem. 

 

__________________ 

 

 

 

 Mariehamn den 14 september 2015 

 

 

 

Britt Lundberg   

talman 

 

 

Viveka Eriksson   

vicetalman 

 

 

Roger Jansson 

vicetalman 

 


